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Tällä sopimuksella hevosen omistaja / haltija varaa Imatran Ratsastajat ry:ltä tallipaikan ja sitoutuu noudattamaan
sopimuksessa mainittuja ehtoja ja seuran kulloinkin voimassa olevia tallikäytäntöjä. Tätä sopimusta on tehty kaksi
kappaletta, yksi hevosen omistajalle / haltijalle ja yksi seuralle.
Sopijaosapuolet
Seura

Imatran Ratsastajat ry
Maneesikuja 4, 55400 Imatra
p. 040 846 6751

Asiakas
Nimi

_______________________________________________

Osoite

_______________________________________________

Puhelin

_______________________________________________

Sähköpostiosoite laskutusta varten
_______________________________________________
Hevonen ______________________________________________________________

Sopimuksen voimassaolo toistaiseksi alkaen
määräaikainen

_______________________
___________ - ___________

Hevosen omistajan oikeudet ja velvollisuudet













Maneesi ja kentät ovat vapaasti käytettävissä silloin kun niillä ei ole seuran järjestämää ratsastuskoulu-,
valmennus- tai kilpailutoimintaa
Pesu- ja hoitopaikan, loimien kuivaushuoneen ja sosiaalitilojen käyttö
Oltava seuran jäsen
Tallimaksun suorittaminen eräpäivään mennessä, myöhästyneistä maksuista peritään yleisen korkolain
mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksesta 8 euron huomautusmaksu
Karsinan siivous, jos ei ole valittu maksullisena lisäpalveluna
Noudattaa tallin madotusohjelmaa – seura tilaa matolääkkeet ja laskuttaa tallimaksun yhteydessä
Hevosen säännöllinen rokottaminen, kengitys/ vuolu, raspaus ja lääkintä tarpeen mukaan
Pitää yllä rehukirjanpitoa oman hevosensa osalta, mikäli se syö muuta kuin tallin rehuja
Pitää yllä lääkekirjanpitoa oman hevosensa osalta
Ilmoittaa hevosen kaikista poissaoloista tallin uuden tai vanhan puolen ilmoitustaululle, pitemmistä
poissaoloista tulee ilmoittaa myös tallimaksuista vastaavalle, jotta poissaoloajan rehunkulutus huomioidaan
tallimaksussa (lähtö- ja tulopäiviltä veloitetaan normaali tallimaksu)
Ilmoittaa epäkohdista työnjohtajalle
Noudattaa seuran sääntöjä ja vallitsevaa tallikäytäntöä (sopimuksen liite)

Seuran oikeudet ja velvollisuudet
 Tallityöntekijä annostelee ja jakaa heinät ja muut rehut annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli hevonen jättää
syömättä toistuvasti, ilmoitetaan tästä hevosen omistajalle/haltijalle ja heinämäärästä keskustellaan hänen
kanssa.
 Tallityöntekijä ilmoittaa hevosen omistajalle/haltijalle välittömästi hevosen mahdollisesta poikkeavasta
käytöksestä, ongelmista tai havaitsemistaan epäkohdista.
 Kutsua eläinlääkäri, mikäli hevonen loukkaantuu tai sairastuu, eikä omistajaa / haltijaa yrityksistä huolimatta
tavoiteta. Hevosenomistaja/haltija maksaa eläinlääkärikulut.
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Vuokrata karsinapaikka muille, jos hevonen on pois, esim. laitumella
Irtisanoa tallipaikkasopimus, mikäli sopimusta ei noudateta
Seuralla on oikeus puuttua hevosen epäasialliseen käsittelyyn ja hoitoon tai hoitamatta jättämiseen
Hallitus vahvistaa vuosittain talli- ja varausmaksut
Halllitus laatii ja hyväksyy tallikäytännöt, jotka ovat tallisopimuksen liitteenä
Mahdolliset lisäykset ja hyvitykset sisällytetään seuraavan kuukauden laskuun

Arvonlisävero
Tallimaksu sisältää voimassa olevan arvonlisäveron ja mikäli laskussa on mukana matolääke lisätään lääkkeestä
sen edellyttämä arvonlisävero.
Hevosen käyttö ratsastuskoulun tunneilla
Hevosen omistajalla / haltijalla on mahdollisuus tarjota hevostaan käytettäväksi ratsastuskoulun tunneilla.
Tuntikäytöstä sovitaan ratsastuksenopettajan kanssa. Hevosen tehdyt tunnit hyvitetään tallimaksussa. Voimassa
oleva hyvitys tehdyistä tunneista löytyy seuran nettisivuilta muiden maksukäytäntöjen kanssa.
Tallimaksut ja niihin liittyvät menettelyt
Voimassaolevat tallimaksuhinnat löytyvät seuran nettisivuilta. Hintaan sisältyy karsinapaikka, kuivikkeet, loimitus
ja suojien laitto ohjeiden mukaisesti (max yksi loimi ja yksi pari suojia), tarhaus kerran päivässä, ruokinta kolme
kertaa päivässä ja kivennäiset.
Tallin puolesta on tarjolla heinät, kaurat, melassileike ja porkkanat, jotka veloitetaan käytön perusteella
tallimaksun yhteydessä.
Tallimaksuun voi valita kuuluvaksi lisäpalveluna joko lisäloimia, - suojia tai lisätarhauksen erillisen hinnaston
mukaisesti. Näiden ja muiden palvelujen hinnat ja palvelukuvaukset löytyvät tallin ilmoitustaululta. Näiden
palvelujen käyttöönotosta ja lopettamisesta sovitaan sekä työntekijän, että tallimaksujen tekijän kanssa.
Varausmaksut
Tallillamme on käytössä tallipaikkojen varausmaksujärjestelmä. Hallitus vahvistaa voimassaolevat varausmaksut
vuosittain. Voimassaolevat varausmaksut löytyvät seuran nettisivuilta.
Mikäli karsina on seuran puolesta käytössä varausaikana, ei sillä ole vaikutusta varausmaksun suuruuteen.
Hevosesta huomioitavaa
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
SOPIMUKSEN MOLEMMINPUOLINEN IRTISANOMISAIKA ON KALENTERIKUUKAUSI.
Imatralla

___________________________________

Asiakas
___________________________________

_______________________________

Imatran Ratsastajat ry

__________________________________
puheenjohtaja
Nimenselvennys:

_______________________________

________________________________

______________________________

